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BREVE JUSTIFICAÇÃO

A proposta de regulamento vertente define as condições pelas quais se pautarão, futuramente, 
as alegações nutricionais e de saúde utilizadas na rotulagem dos alimentos e na publicidade 
atinente.

Ao passo que quanto às alegações nutricionais do género "baixo teor em matérias gordas" ou 
"sem açúcar" é imposta a sua conformidade às disposições constantes da proposta de 
regulamento e que, para certos alimentos, a Comissão se reserva o direito de estabelecer os 
denominados perfis, os quais devem ser respeitados para que as alegações nutricionais ou de 
saúde possam ser utilizadas na respectiva publicidade, no que diz respeito às alegações de 
saúde a proposta da Comissão apenas autoriza a respectiva ostentação se o efeito afirmado for 
estabelecido numa base científica e após autorização emitida pelas autoridades competentes. 
São absolutamente proibidas quaisquer alegações que se refiram, pura e simplesmente, ao 
bem-estar, do género "o alimento mantém a condição física ou preserva a juventude ou 
favorece o bom humor".

A relatora de parecer formula um juízo muito crítico sobre a proposta da Comissão e 
considera ser necessário rever inúmeras das disposições propostas.

Podemos, desde logo, questionar a premissa – interdição sob reserva de autorização –
subjacente ao texto proposto pela Comissão.

É indispensável que o consumidor disponha de informações precisas e esclarecedoras acerca 
dos alimentos que consome diariamente. Estas informações são, em larga medida, fornecidas 
pelos próprios produtores. A par de aspectos tais como o preço do produto, elas podem 
influenciar a decisão de compra. Mas os produtores europeus de alimentos não operam num 
espaço não regulamentado. Existem já numerosas normas, quer nacionais quer europeias, 
relativas à rotulagem dos alimentos e à rotulagem nutricional. Recordemos igualmente que já 
existe uma proibição geral de publicidade enganosa.

O estabelecimento de perfis nutricionais previstos no artigo 4º da proposta de regulamento 
impõe uma reflexão particular. A Comissão pretende, nomeadamente, que o teor de açúcar, 
sal e matérias gordas dos alimentos seja mensurado previamente à autorização de ostentação 
de alegações nutricionais ou de saúde na respectiva publicidade. A classificação em alimentos 
que apresentam um perfil alimentar favorável e alimentos que apresentam um perfil alimentar 
menos favorável é todavia contrária à ideia de uma alimentação equilibrada. Em princípio, 
não existem alimentos bons ou maus. Determinante é a proporção na qual os alimentos são 
consumidos. Acresce que a proposta de regulamento em análise deixa, em larga medida, em 
suspenso a questão da definição precisa da noção de perfil nutricional e do respectivo 
estabelecimento. Convém renunciar à introdução de perfis nutricionais enquanto esta questão 
não tenha sido clarificada cientificamente.

O artigo 10º da proposta de regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos, de um processo de autorização uniforme, que se desenrola 
ao longo de vários meses. Esta proposta é burocrática, inexequível e inaceitável à luz da 
Estratégia de Lisboa. A relatora apoia a Comissão no seu interesse em concretizar imposições 
em matéria de rotulagem e de publicidade dos alimentos mas rejeita, categoricamente, o 
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processo de controlo prévio proposto.

Cumpre ainda questionar a interdição de alegações de saúde implícitas vertida no artigo 11º 
da proposta de regulamento. Porquê, de futuro, proibir qualquer publicidade que se apoie em 
"alegações de bem-estar" do género "preserva a juventude" ou "proporciona equilíbrio" que 
exprimem uma sensibilidade individual? O consumidor encontra-se em condições de 
reconhecer, como tais, as alegações que se referem a sensações ou a estados de espírito. Uma 
proibição total de tais alegações seria desproporcionada tanto mais que o risco de engano do 
consumidor já é impedido pela Directiva relativa à publicidade enganosa e pelas Directivas 
relativas à rotulagem dos alimentos. Neste contexto, a Comissão deve interrogar-se sobre a 
questão de saber se a proposta de regulamento se pauta, efectivamente, pelo conceito de 
"consumidor médio" desenvolvido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias. É errado negar ao consumidor, liminarmente, a capacidade de 
discernimento para reconhecer a natureza publicitária das alegações gerais atinentes ao 
bem-estar e para as avaliar e questionar.

De um modo geral, é mais que dubitável que com o regulamento proposto se possa combater 
eficazmente os maus hábitos alimentares no interior da União Europeia. O número crescente 
de pessoas obesas na nossa sociedade moderna é, indubitavelmente, expressão dos maus 
hábitos em matéria de consumo de bebidas e alimentos. Mas também outros factores, tais 
como a sedentariedade, a poluição do ambiente, o stress, podem também desempenhar um 
papel. Importa combater estas tendências sabendo que elas constituirão, no futuro, uma 
sobrecarga dos custos de saúde. Não obstante, a relatora considera que a regulamentação das 
mensagens publicitárias nos alimentos não permitirá contrariar este fenómeno. Estas causas 
não procedem de uma publicidade desenfreada dos alimentos mas sim de outros factores 
sociais. Se se pretender alterar de modo duradouro e influenciar positivamente os hábitos 
alimentares não nos devemos focalizar, unicamente, em proibições e restrições. Num 
horizonte a longo termo, a única solução passa por hábitos alimentares reconhecidos e aceites 
pelos consumidores. Neste contexto, as campanhas de informação, para as quais já existem 
múltiplos exemplos nacionais, poderão ser mais eficazes do que um novo sistema de controlo 
público.
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ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 
as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 6

(6) Os alimentos promovidos com recurso a 
alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a saúde 
em comparação com outros produtos ou 
produtos semelhantes sem a adição de tais 
ingredientes. Este facto poderá encorajar os 
consumidores a efectuarem escolhas que 
influenciam directamente o seu consumo 
total de nutrientes ou outras substâncias 
individuais, de uma forma que seria oposta 
ao que é cientificamente aconselhável. 
Para combater este potencial efeito 
indesejável, importa impor determinadas 
restrições no que se refere aos produtos que 
ostentam alegações. Neste contexto, 
factores como a presença de determinadas 
substâncias, tais como o teor de álcool do 
produto ou o seu perfil nutricional são 
critérios adequados para determinar se o 
produto pode, ou não, ostentar alegações.

(6) Os alimentos promovidos com recurso a 
alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a saúde 
em comparação com outros produtos ou 
produtos semelhantes sem a adição de tais 
ingredientes.

Justificação

O expediente de classificar os alimentos em produtos que apresentam um perfil nutricional 
favorável e menos favorável é contrário à ideia de uma alimentação equilibrada. Em 
princípio, não existem alimentos bons ou maus. Determinante é, outrossim, a proporção na 
qual os alimentos são consumidos. É igualmente erróneo pressupor que os consumidores, 
sistematicamente, se deixarão influenciar de forma negativa por tais alegações.

  
1 Ainda não se encontra publicado em JO.
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Alteração 2
Considerando 7

(7) A definição do perfil nutricional pode 
ter em consideração o teor de diferentes 
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional ou fisiológico, nomeadamente 
nutrientes como as gorduras, as gorduras 
saturadas, os ácidos gordos trans, o 
sal/sódio e os açúcares cuja ingestão 
excessiva no regime alimentar geral não 
são recomendados e nutrientes como as 
gorduras poli-insaturadas e 
mono-insaturadas, outros hidratos de 
carbono disponíveis que não os açúcares, 
as vitaminas, os sais minerais, as proteínas 
e as fibras. Ao definir os perfis 
nutricionais, devem ser tidas em 
consideração as diferentes categorias de 
alimentos, bem como o lugar e o papel que 
estes alimentos ocupam no regime 
alimentar geral. Podem ser necessárias 
excepções à observância dos perfis 
nutricionais estabelecidos para 
determinados alimentos ou categorias de 
alimentos, dependendo do seu papel e da 
sua importância nos hábitos alimentares da 
população. Tratar-se-iam de exercício 
técnicos complexos e a adopção das 
medidas relevantes deverá ser confiada à 
Comissão.

Suprimido

Justificação

O expediente de classificar os alimentos em produtos que apresentam um perfil nutricional 
favorável e menos favorável é contrário à ideia de uma alimentação equilibrada. Em princípio, 
não existem alimentos bons ou maus. Determinante é, outrossim, a proporção na qual os 
alimentos são consumidos. A utilização de alegações nutricionais e de saúde já é actualmente 
regida por diversas regulamentações aprovadas quer à escala nacional, quer à escala europeia e 
não deve, adicionalmente, ser associada a perfis nutricionais cujo procedimento de 
estabelecimento está longe de ser claro e preciso na proposta de regulamento.

Alteração 3
Considerando 11

(11) A base científica deverá ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 

(11) A base científica deverá ser o aspecto 
principal a ter em conta na utilização de 
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alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las.

alegações nutricionais e de saúde e os 
operadores de empresas do sector alimentar 
que utilizam alegações deverão justificá-las 
no respeito do princípio da 
proporcionalidade. A justificação científica 
deverá ser proporcional à natureza dos 
benefícios reivindicados pelo produto.

Justificação

Em conformidade com os princípios gerais adoptados no Regulamento que institui a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos, seria conveniente estabelecer no presente regulamento 
níveis de proporcionalidade em função da natureza da alegação reivindicada pelo produto: deste 
modo, o nível de justificação científica exigido para uma alegação de redução de riscos de 
doença será superior ao previsto para uma alegação funcional.

Alteração 4
Considerando 14

(14) As alegações de saúde só deverão ser
autorizadas para utilização no mercado 
comunitário depois de uma avaliação 
científica do mais elevado nível possível. 
No sentido de assegurar uma avaliação 
científica harmonizada destas alegações, a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos deverá efectuar as referidas 
avaliações.

(14) As alegações de saúde autorizadas para 
utilização no mercado comunitário deverão 
ser cientificamente comprováveis.

Justificação

Em substituição de um processo de autorização moroso, é suficiente garantir que alegações 
de saúde são susceptíveis de comprovação científica.

Alteração 5
Considerando 15

(15) Existem muitos factores, para além dos 
associados ao regime alimentar, que podem 
influenciar as funções psicológicas e 
comportamentais. A comunicação acerca 
destas funções é, por conseguinte, muito
complexa e é difícil transmitir uma 
mensagem exaustiva, verdadeira e com 
sentido numa alegação curta a utilizar na 
rotulagem e na publicidade dos alimentos. 

(15) Existem muitos factores, para além dos 
associados ao regime alimentar, que podem 
influenciar as funções psicológicas e 
comportamentais. A comunicação acerca 
destas funções é, por conseguinte, muito 
complexa e é difícil transmitir uma 
mensagem exaustiva, verdadeira e com 
sentido numa alegação curta a utilizar na 
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Por este motivo, é oportuno proibir a 
utilização de alegações psicológicas e 
comportamentais.

rotulagem e na publicidade dos alimentos.

Justificação

É excessivo estabelecer uma proibição geral de alegações de saúde implícitas. Por outro 
lado, é errado negar ao consumidor, liminarmente, a capacidade de discernimento para 
reconhecer a natureza publicitária destas alegações gerais e bastante vagas, bem como de as 
avaliar enquanto tal. Acresce que a proibição geral de alegações enganosas, estatuída no 
artigo 3º da proposta de regulamento já tem em devida conta os interesses dos consumidores. 

Alteração 6
Considerando 16

(16) A Directiva 96/8/CE da Comissão, de 
26 de Fevereiro de 1996, relativa aos 
alimentos destinados a serem utilizados em 
dietas de restrição calórica para redução do 
peso1, proíbe na rotulagem, publicidade e 
apresentação dos produtos abrangidos pela 
directiva qualquer referência à eventual 
velocidade ou quantidade de perda de peso 
resultante da sua utilização, ou a qualquer 
redução do apetite ou saciedade fácil. É 
comercializado um número crescente de 
alimentos não especialmente concebidos 
para o controlo do peso com recurso à 
utilização de tais referência e com 
referências à capacidade do produto de 
reduzir a energia disponível pelo regime 
alimentar. Importa, por conseguinte, proibir 
as referências a tais propriedades
relativamente a todos os alimentos.

(16) A Directiva 96/8/CE da Comissão, de 
26 de Fevereiro de 1996, relativa aos 
alimentos destinados a serem utilizados em 
dietas de restrição calórica para redução do 
peso2, proíbe na rotulagem, publicidade e 
apresentação dos produtos abrangidos pela 
directiva qualquer referência à eventual 
velocidade ou quantidade de perda de peso 
resultante da sua utilização, ou a qualquer 
redução do apetite ou saciedade fácil. É 
comercializado um número crescente de 
alimentos não especialmente concebidos 
para o controlo do peso com recurso à 
utilização de tais referência e com 
referências à capacidade do produto de 
reduzir a energia disponível pelo regime 
alimentar. Importa, por conseguinte, 
examinar se a referida directiva deve ser 
completada a fim de ter em conta esses 
alimentos.

Justificação

Em vez de uma proibição total, seria mais adequado examinar se cumpre completar a Directiva 
96/8/CE relativa aos alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição calórica para 
redução de peso, para que a mesma abranja os alimentos referidos neste considerando.

  
1 JO L 55 de 6.3.1996, p. 22.
2 JO L 55 de 6.3.1996, p. 22.
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Alteração 7
Considerando 17

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão ser submetidas a 
um tipo diferente de avaliação e 
autorização. É, pois, necessário adoptar 
uma lista de alegações permitidas 
descrevendo o papel de um nutriente ou 
outra substância.

(17) As alegações de saúde que descrevem 
os papéis dos nutrientes ou outras 
substâncias no crescimento, no 
desenvolvimento e nas funções fisiológicas 
normais do organismo, com base em 
conhecimentos científicos consolidados e 
não controversos, deverão corresponder a 
dados estabelecidos e cientificamente 
reconhecidos.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas dele decorrentes. Ao invés, é suficiente garantir que o efeito indicado pelas 
alegações de saúde corresponde a dados estabelecidos e cientificamente reconhecidos.

Alteração 8
Considerando 18

(18) Para acompanhar a evolução 
científica e tecnológica, essa lista deverá 
ser revista, sempre que necessário, com a 
maior brevidade possível. Essas revisões 
assumirão a forma de medidas de execução 
de natureza técnica cuja adopção deverá 
ser confiada à Comissão, por forma a 
garantir a simplicidade e celeridade do 
processo.

Suprimido

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas dele decorrentes.
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Alteração 9
Considerando 20

(20) Por forma a garantir que as alegações 
são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável, a redacção e a 
apresentação das alegações de saúde 
deverão ser tidas em conta no parecer da 
Autoridade e no processo subsequente de 
autorização.

(20) Impõe-se garantir que as alegações são 
verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o 
consumidor na escolha de um regime 
alimentar saudável.

Justificação

Em vez de executar um processo de autorização moroso, é suficiente garantir que as alegações 
da saúde são compreensíveis para o consumidor.

Alteração 10
Considerando 22

(22) Por motivos de transparência e por 
forma a evitar pedidos múltiplos para 
alegações que já foram avaliadas deverá 
ser criado um Registo de tais alegações.

Suprimido

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas dele decorrentes.

Alteração 11
Considerando 23

(23) Para acompanhar a evolução 
científica e tecnológica, o Registo deverá 
ser revisto, sempre que necessário, com a 
maior brevidade possível. Essas revisões 
assumirão a forma de medidas de execução 
de natureza técnica cuja adopção deverá 
ser confiada à Comissão, por forma a 
garantir a simplicidade e celeridade do 

Suprimido
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processo.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas dele decorrentes.

Alteração 12
Considerando 24

(24) Para estimular a investigação e o 
desenvolvimento da indústria 
agro-alimentar, importa proteger o 
investimento feito pelos inovadores na 
recolha de informação e dados de apoio a 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento. Esta protecção deverá, 
contudo, ser limitada no tempo para evitar 
a repetição desnecessária de estudos e 
ensaios.

Suprimido

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas dele decorrentes.

Alteração 13
Considerando 24 bis (novo)

(24 bis) Convém fornecer às pequenas e 
médias empresas uma ajuda específica 
para a preparação dos processos, bem 
como para as despesas ligadas a esta 
avaliação centralizada.
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Justificação

As PME não devem ser penalizadas pela instituição deste novo sistema.

Alteração 14
Considerando 26

(26) É necessário um período de transição 
para permitir aos operadores de empresas do 
sector alimentar a adaptação aos requisitos 
do presente regulamento.

(26) É necessário um período de transição 
suficiente para permitir aos operadores de 
empresas do sector alimentar a adaptação 
aos requisitos do presente regulamento.

Justificação

Deve ser concedido às empresas um período de transição suficiente.

Alteração 15
Considerando 28 bis (novo)

(28 bis) Seria conveniente que a Comissão 
lançasse uma campanha geral de 
informação sobre as questões relacionadas 
com a nutrição e a importância de adoptar 
hábitos alimentares saudáveis.

Justificação

A obesidade está a tornar-se um problema na União Europeia. Por isso, paralelamente ao 
presente regulamento, é importante lançar uma campanha geral sobre os hábitos alimentares 
para sensibilizar os cidadãos. 

Alteração 16
Artigo 1, nº 2

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final. Aplica-se igualmente aos 
alimentos destinados ao abastecimento de 
restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios e 
outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.

2. O presente regulamento é aplicável às 
alegações nutricionais e de saúde na 
rotulagem, apresentação e publicidade de 
alimentos a serem fornecidos enquanto tal ao 
consumidor final, com excepção das acções 
referidas no Regulamento (CE) nº 
2826/2000 do Conselho, de 19 de Dezembro 
de 2000, relativo às acções de informação e 
promoção a favor dos produtos agrícolas 
no mercado interno1. Aplica-se igualmente 
aos alimentos destinados ao abastecimento 
de restaurantes, hospitais, escolas, refeitórios 
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e outros estabelecimentos de restauração 
colectiva.
1 JO L 328 de 23.12.2000, p. 2. Regulamento 
alterado pelo Regulamento (CE) nº 2060/2004 
(JO L 357 de 2.12.2004, p. 3).

Justificação
A actual redacção do texto apresenta ambiguidades que poderiam levar a pensar que a 
publicidade engloba a promoção dos produtos agrícolas, embora existam políticas europeias e 
nacionais a favor da informação e da promoção genérica dos produtos agrícolas sob controlo 
das autoridades comunitárias, que convém preservar, no interesse do próprio consumidor.

Alteração 17
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial e a suplementos 
alimentares estabelecidas na legislação 
comunitária.

Justificação

A fim de evitar qualquer confusão acerca de saber se os suplementos alimentares devem ser 
incluídos no campo de aplicação do presente regulamento, deveria fazer-se uma menção 
específica aos mesmos no nº 4 do artigo 1º.

Alteração 18
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. Quando um produto estiver 
nitidamente contemplado na definição de 
alimento ou seja um suplemento alimentar 
e a alegação sobre esse produto cumpra 
com o estabelecido no presente 
regulamento, não será aplicável a Directiva 
2001/83/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 6 de Novembro de 2001, que 
estabelece um código comunitário sobre 
medicamentos para uso humano1.
1 JO L 311, de 28.11.2001, p. 67, com a 
redacção que lhe foi conferida pela Directiva 
2004/27/CE (JO L 136, de 30.4.2003, p. 34).
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Justificação

Atendendo à recente alteração do nº 2 do artigo 1º e do nº 2 do artigo 2º da Directiva 
2001/83/CE, que dá precedência à legislação farmacêutica sobre a legislação em matéria de 
alimentos, as autoridades nacionais poderão classificar como medicamento um alimento ou 
suplemento alimentar que ostente uma alegação sobre uma função fisiológica do ser humano e 
que dê cumprimento cabal ao presente regulamento. Uma empresa deverá estar segura de que, 
ao lançar um produto que cumpra plenamente com os requisitos do presente regulamento, não 
vai ser questionada a nível nacional a respeito da Directiva 2001/83/CE. Se assim não fosse, 
não se daria execução à igualdade de condições e à segurança jurídica que o presente 
regulamento se esforça por alcançar. Por este motivo, o presente regulamento deve reforçar a 
disposição que figura no considerando 7 da directiva recentemente adoptada que altera a 
Directiva 2001/83/CE, ao estabelecer que não se aplicará aquela directiva aos produtos que 
sejam, claramente, alimentos ou complementos alimentares.

Alteração 19
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não se aplica 
aos sistemas de acompanhamento de dietas 
que sejam marcas registadas.

Justificação

Numa época em que a obesidade prolifera, não seria responsável se o regulamento proscrevesse 
os sistemas de acompanhamento de dietas, tais como os "weight watchers", que estão bem 
enraizados na Europa e que, mais do que promover produtos concretos, proporcionam aos 
consumidores mecanismos salutares de perda de peso.

Alteração 20
Artigo 1, nº 4 bis (novo)

4 bis. O presente regulamento não se aplica 
aos produtos para os quais já existe 
legislação comunitária específica que 
impede a utilização de todo o tipo de 
alegações nutricionais ou de saúde na 
rotulagem e na apresentação e que 
regulamenta a sua publicidade.

Justificação
Na exposição de motivos da proposta, a Comissão, face à proliferação de alegações nos 
rótulos dos alimentos, considera a inexistência de disposições específicas comunitárias como 
um dos principais motivos para o estabelecimento do novo regulamento. Com efeito, não faz 
sentido regulamentar o que já está regulamentado, objectivo que é igualmente visado pela 
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presente alteração.

Para o vinho já existe uma legislação específica comunitária que impede as alegações 
nutricionais e de saúde na rotulagem e na apresentação e que regulamenta a sua publicidade. 
Trata-se, concretamente, do Regulamento (CE) nº 1493/1999 do Conselho, que estabelece a 
OCM do mercado vitivinícola, e do Regulamento (CE) nº 753/2002 da Comissão, que fixa as 
normas relativas à rotulagem e apresentação destes produtos. Por outro lado, os 
Regulamentos (CE) nº 2826/2000 do Conselho e nº 94/2002 da Comissão estabelecem 
também limites rigorosos para a informação e as acções de promoção no que se refere ao 
vinho no mercado interno.

Esta legislação específica comunitária garante a defesa e a transparência do mercado, bem 
como a livre circulação do vinho, cobrindo eficazmente os objectivos do novo regulamento de 
alcançar um elevado nível de protecção dos consumidores, melhorar a livre circulação dos 
produtos no mercado interno, aumentar a segurança jurídica dos operadores económicos, 
garantir uma concorrência leal e promover e proteger a inovação no domínio dos alimentos 
a que se refere.

Alteração 21
Artigo 2º, parágrafo 2, nº 6

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente um factor de risco 
no desenvolvimento de uma doença humana;

(6) “alegação de redução do risco de 
doença”, qualquer alegação de saúde que 
declare, sugira ou implique que o consumo 
de uma determinada categoria de alimentos, 
um alimento ou um dos seus constituintes 
reduz significativamente o risco no 
desenvolvimento de uma doença humana;

Justificação

Dado que as alegações devem ser compreendidas pelos consumidores, é necessário que a 
definição diga respeito à redução de um risco e não de um factor de risco. Assim, uma 
alegação sobre a redução do risco de doença (por exemplo, "pode reduzir o risco de doença 
cardiovascular") pode ser compreendida mais facilmente do que uma alegação de redução de 
um factor de risco possível na doença (por exemplo, "pode reduzir o nível de homocisteína").

Alteração 22
Artigo 2º, parágrafo 2, nº 8 bis (novo)

(8 bis) "categoria de produtos 
alimentares", um grupo de produtos 
alimentares cujas propriedades e 
utilizações são equivalentes.
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Alteração 23
Artigo 4

1. A Comissão deverá, num prazo de 18 
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 
procedimento estabelecido no nº 2 do artigo 
23º, estabelecer perfis nutricionais 
específicos que os alimentos ou 
determinadas categorias de alimentos têm 
de respeitar, por forma a ostentarem 
alegações nutricionais e de saúde. 

Suprimido

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

(a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

(b) açúcares;

(c) sal/sódio.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde e, designadamente, no papel 
dos nutrientes e outras substâncias com 
efeito nutricional ou fisiológico nas 
doenças crónicas. A Comissão solicitará 
aconselhamento para definir os perfis 
nutricionais à Autoridade e realizará 
consultas com as partes interessadas, em 
especial, com operadores de empresas do 
sector  alimentar e grupos de 
consumidores.

As isenções e actualizações destinadas a ter 
em consideração avanços científicos 
relevantes deverão ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º.

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução das quantidades de gordura, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos 
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trans, açúcares e sal/sódio serão permitidas 
desde que cumpram as disposições 
estabelecidas no presente regulamento.

As bebidas que contenham mais de 1,2% 
em volume de álcool não deverão ostentar:

(a) alegações de saúde;

(b) alegações nutricionais, à excepção das 
que referem uma redução do teor de álcool 
ou de energia.

4. Podem ser determinados, em 
conformidade com o procedimento previsto 
no nº 2 do artigo 23º e à luz de provas 
científicas, outros alimentos ou categorias 
de alimentos que não os referidos no nº 3, 
para os quais as alegações nutricionais ou 
de saúde deverão ser limitadas ou 
proibidas.

Justificação

O expediente de classificar os alimentos em produtos que apresentam um perfil nutricional 
favorável e menos favorável é contrário à ideia de uma alimentação equilibrada. Em 
princípio, não existem alimentos bons ou maus. Determinante é, outrossim, a proporção na 
qual os alimentos são consumidos. A utilização de alegações nutricionais e de saúde já é 
actualmente regida por diversas regulamentações aprovadas quer à escala nacional, quer à 
escala europeia e não deve, adicionalmente, ser associada a perfis nutricionais cujo 
procedimento de estabelecimento está longe de ser claro e preciso na proposta de 
regulamento.

Alteração 24
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º bis
Crianças

As alegações nutricionais e de saúde que se 
inscrevem no campo de aplicação do 
presente regulamento não devem dirigir-se, 
exclusiva ou essencialmente às crianças.

Justificação

As crianças não podem julgar por elas próprias se as alegações nutricionais e de saúde são 
razoáveis ou não, devendo portanto ser protegidas contra práticas comerciais.
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Alteração 25
Artigo 5, nº 1

1. A utilização de alegações nutricionais e de 
saúde só será permitida caso sejam 
cumpridas as seguintes condições:

1. A utilização de alegações nutricionais e de 
saúde só será permitida caso sejam 
cumpridas as seguintes condições:

(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido da substância a 
respeito da qual é feita a alegação tem um 
efeito nutricional ou fisiológico benéfico, tal 
como estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;

(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido de um nutriente 
ou de uma outra substância a respeito da 
qual é feita a alegação tem um efeito 
nutricional ou fisiológico benéfico, tal como 
estabelecido por conhecimentos científicos 
geralmente aceites; se for efectuada uma 
alegação sobre um produto alimentar ou 
uma categoria de produtos alimentares, 
será demonstrado, com base em 
conhecimentos científicos de 
reconhecimento geral, que o alimento ou a 
categoria de alimentos tem um efeito 
nutricional ou fisiológico benéfico.

b) a substância para a qual é feita a alegação: b) o nutriente ou a outra substância para a 
qual é feita a alegação:

(i) deverá estar contida no produto final em 
quantidade significativa, tal como definido 
na legislação comunitária ou, sempre que 
tais normas não existam, numa quantidade 
que produza o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por dados 
científicos geralmente aceites; ou

(i) deverá estar contida no produto final em 
quantidade significativa, tal como definido 
na legislação comunitária ou, sempre que 
tais normas não existam, numa quantidade 
que produza o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por dados 
científicos geralmente aceites; ou

(ii) não deverá estar presente ou estar 
presente numa quantidade reduzida, o que 
irá produzir o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por dados 
científicos geralmente aceites; 

(ii) não deverá estar presente ou estar 
presente numa quantidade reduzida, o que 
irá produzir o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por dados 
científicos geralmente aceites;

c) sempre que aplicável, a substância para a 
qual é feita a alegação deverá encontrar-se 
numa forma que a torne disponível a ser 
utilizada pelo organismo;

c) sempre que aplicável, o nutriente ou a
outra substância para os quais é feita a 
alegação deverão encontrar-se numa forma 
que os torne disponíveis para serem 
utilizados pelo organismo;

d) a quantidade de produto cujo consumo se 
pode razoavelmente esperar deverá fornecer 
uma quantidade significativa da substância a 
que se refere a alegação, tal como definido 
na legislação comunitária ou, sempre que 

d) a quantidade de produto cujo consumo se 
pode razoavelmente esperar deverá fornecer 
uma quantidade significativa do nutriente 
ou da outra substância a que se refere a 
alegação, tal como definido na legislação 
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tais normas não existam, numa quantidade 
significativa que produza o alegado efeito 
nutricional ou fisiológico, tal como 
estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;

comunitária ou, sempre que tais normas não 
existam, numa quantidade significativa que 
produza o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por dados 
científicos geralmente aceites;

e) conformidade com as condições 
estabelecidas nos capítulos III ou IV, 
conforme adequado.

e) conformidade com as condições 
estabelecidas nos capítulos III ou IV, 
conforme adequado.

Justificação

As condições gerais de utilização das alegações referidas no artigo 5º vão longe demais. No 
futuro seriam proibidas alegações do tipo "fruta ou legumes são bons para a saúde", dado 
que a fruta e os legumes não são substâncias nos termos do artigo 5º. Por isso, a alínea a) do 
nº 1 deve ser completada com as alegações relativas a alimentos ou categorias de alimentos.

Alteração 26
Artigo 6, nº 1

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
dados científicos geralmente aceites.

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos geralmente 
reconhecidos ou, se a categoria de produtos 
o justificar, por dados que se prendam com 
a tradição.

1 bis. O nível de justificação deve ser 
proporcional à natureza da alegação 
reivindicada.
1 ter. O mais tardar no primeiro dia do mês 
que se seguir à data de publicação do 
presente regulamento, a Autoridade 
elaborará directrizes sobre a natureza das 
justificações a apresentar pelos operadores, 
bem como os parâmetros de avaliação 
dessas justificações por parte da 
Autoridade.

Justificação
Justificação (para o nº 1)

A avaliação dos dados científicos está em evolução constante e nem sempre é uniforme. 
Assim sendo, convém optar por um processo de autorização que se baseie em dados 
geralmente reconhecidos.

Em termos de demonstração da alegação, um sistema baseado unicamente em dados 
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científicos não está adaptado aos produtos agrícolas, nomeadamente aos produtos à base de 
plantas. Devem ser tidos igualmente em conta os conhecimentos resultantes da experiência e 
da tradição. Este raciocínio foi recentemente aceite para os medicamentos tradicionais à 
base de plantas (Directiva 2004/24/CE), para os quais se previu um procedimento especial de 
registo simplificado, que os dispensa de dar provas da sua eficácia clínica, sendo esta 
plausível em virtude da antiguidade da sua utilização e da experiência. Paralelamente, para 
as plantas e os extractos tradicionais, em França, a Agência Francesa para a Segurança dos 
Alimentos (AFSSA), propõe que os efeitos benéficos sejam justificados com base numa 
colectânea de conhecimentos recolhida a partir de dados resultantes da tradição*.

Por outro lado, cumpre estabelecer que o princípio de proporcionalidade se aplica também 
ao nível de justificação das alegações a apresentar, pois de outro modo o custo dessas 
justificações seria proibitivo e insuportável para a maioria das PME.

Por último, face aos imperativos de segurança jurídica e de garantia dos direitos do 
consumidor, é necessário assegurar uma transparência total, tanto no que se refere à 
natureza das justificações exigidas pela Autoridade como aos métodos de avaliação das 
mesmas.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - Fevereiro de 2003 -
AFSSA - http://www.afssa.fr

Justificação (para o nº 1 bis)

É necessário ter em conta o princípio da proporcionalidade, que consiste em "verificar a 
exactidão ou a veracidade do efeito alegado, com base na prova fornecida pelo sector 
industrial. A avaliação assenta num princípio de proporcionalidade entre a importância da 
prova passível de ser exigida e a força do efeito alegado, isto é, a importância do impacto do 
produto ou do componente que é objecto da alegação na fisiologia e das suas consequência 
para a saúde"**.

** Grupo de Trabalho do Conselho Científico da Agência do Medicamento francesa. "Les 
produits frontières et les aliments porteurs d'allégations de santé". Cha. Nutr. Diét. 
1998,33(5): 289-292.

Alteração 27
Artigo 6, nº 3

3. As autoridades competentes dos 
Estados-Membros podem solicitar a um 
operador de uma empresa do sector 
alimentar ou a um indivíduo que coloque 
um produto no mercado, o trabalho 
científico e os dados que estabelecem a 
conformidade com o presente regulamento.

Suprimido
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Justificação

A supressão proposta do processo de autorização torna esta disposição desnecessária.

Alteração 28
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com alimentos 
da mesma categoria, apenas deverá ser feita 
caso os alimentos em comparação sejam 
facilmente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade de um 
nutriente e/ou valor energético deverá ser 
declarada e a comparação deverá referir-se à 
mesma quantidade de alimento.

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
energético de um alimento com um outro 
alimento, apenas deverá ser feita caso os 
alimentos em comparação sejam facilmente 
identificados pelo consumidor médio ou 
estejam claramente indicados. A diferença 
em termos de quantidade de um nutriente 
e/ou valor energético deverá ser declarada e 
a comparação deverá referir-se à mesma 
quantidade de alimento.

Justificação

O cotejo não deve limitar-se aos alimentos da mesma categoria. Pelo contrário, no interesse 
de uma melhor informação, deverá igualmente ser possível comparar diversos alimentos 
tratando-se, por exemplo, da comparação entre o teor em cálcio de um copo de leite e de um 
copo de sumo de laranja.

Alteração 29
Artigo 10, nº 1

1. As alegações de saúde serão permitidas
caso cumpram os requisitos gerais do 
capítulo II e os requisitos específicos 
contidos no presente capítulo e serão 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. As alegações de saúde serão permitidas 
excepto se não cumprirem os requisitos 
gerais do capítulo II e os requisitos 
específicos contidos no presente capítulo.

Justificação

O nº 1 do artigo 10º estabelece uma proibição geral de alegações de saúde que comporta 
derrogação. Assim, as alegações de saúde só podem ser utilizadas se forem autorizadas em 
conformidade com as disposições do regulamento. Todavia, esta proibição é demasiado 
abrangente na medida em que ela incide igualmente sobre dados reconhecidos e 
cientificamente comprovados que não induzem o consumidor em erro. O processo de 
autorização previsto na proposta de regulamento é, além disso, burocrático, inexequível e 
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inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. Consequentemente, cabe renunciar em absoluto ao 
processo de exame prévio.

Alteração 30
Artigo 10, nº 2, alínea a)

(a) uma declaração indicando a 
importância de um regime alimentar 
equilibrado e de um modo de vida 
saudável;

Suprimido

Justificação

Atendendo a que se encontra previsto o registo de um procedimento de avaliação da 
justificação científica para todas as alegações de saúde, deixa de fazer sentido a interdição 
explícita das alegações concretas. Todas as alegações cientificamente justificadas devem ser 
autorizadas.

Alteração 31
Artigo 11

Artigo 11º Suprimido
Alegações de saúde implícitas

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde implícitas:
(a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa saúde 
ou bem-estar geral;
(b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;
(c) sem prejuízo do disposto na Directiva 
96/8/CE, as alegações que façam referência 
a emagrecimento ou ao controlo do peso, 
ou à eventual velocidade ou quantidade de 
perda de peso resultante da sua utilização, 
ou a qualquer redução do apetite ou 
saciedade fácil, ou ainda à redução da 
energia disponível através do regime 
alimentar; 
(d) as alegações que façam referência ao 
aconselhamento de médicos ou outros 
profissionais da saúde, ou respectivas 
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associações profissionais ou caritativas, ou 
que sugiram que a saúde pode ser afectada 
pelo facto de não se consumir o alimento. 
2. Sempre que adequado, a Comissão, após 
ter consultado previamente a Autoridade, 
deverá publicar orientações 
pormenorizadas para a execução do 
presente artigo.

Justificação

Uma lista exaustiva com alegações de saúde implícitas proibidas é uma medida 
desproporcionada. As referências publicitárias a um produto não podem ser proibidas. 
Assim, a publicidade aos produtos tornar-se-ia de facto impossível. Existe outra legislação 
visando proteger os consumidores do engano.

Alteração 32
Artigo 12

Artigo 12º Suprimido
Alegações de saúde que descrevem um 

papel geralmente aceite de um nutriente ou 
outra substância

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.
2. Os Estados-Membros deverão fornecer à 
Comissão listas de alegações, tal como 
referidas no nº 1, o mais tardar até ... 
[último dia do mês de adopção do presente 
regulamento + 1 ano].
A Comissão deverá adoptar, em 
conformidade com o procedimento referido 
no artigo 23º e após consulta da 
Autoridade, uma lista comunitária de 
alegações permitidas, tal como referido no 
nº 1, descrevendo o papel de um nutriente 
ou outra substância no crescimento, no 
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desenvolvimento e nas funções normais do 
organismo, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente 
regulamento + 3 anos].
As alterações à lista deverão ser adoptadas 
em conformidade com o procedimento 
referido no artigo 23º, sob iniciativa da 
Comissão ou a pedido de um 
Estado-Membro. 
3. A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento até à adopção da lista 
referida no segundo parágrafo do nº 2, as 
alegações de saúde mencionadas no nº 1 
podem ser feitas sob responsabilidade dos 
operadores de empresas, desde que se 
encontrem em conformidade com o 
presente regulamento e com as disposições 
nacionais existentes que se lhes aplicam e 
sem prejuízo da adopção de medidas de 
salvaguarda, tal como referido no artigo 
22º.

Justificação

Convém suprimir este artigo, que fica esvaziado de conteúdo pela supressão proposta da 
proibição geral de alegações de saúde e do respectivo processo de autorização previstos no 
artigo 10º, nº 1.

Alteração 33
Artigo 13, nº 1

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 2º da Directiva 2000/13/CE, as 
alegações relativas à redução do risco de 
doença podem ser feitas desde que tenham 
sido permitidas em conformidade com o 
presente regulamento.

Justificação

É conveniente alterar este artigo a fim de ter em consideração a supressão proposta da 
proibição geral de alegações de saúde e do respectivo processo de autorização previstos no 
artigo 10º, nº 1.

Alteração 34
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Artigo 14

Artigo 14º Suprimido
Pedido de autorização

1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º, deverá ser apresentado um 
pedido à Autoridade.
A Autoridade:
(a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a sua 
recepção; a confirmação deverá indicar a 
data de recepção do pedido;
(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;
(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.
2. O pedido deve ser acompanhado pelos 
seguintes dados e documentos:
(a) nome e o endereço do requerente;
(b) alimento ou a categoria de alimentos 
acerca do qual deverá ser feita a alegação 
de saúde, bem como as suas características 
particulares;

(c) uma cópia dos estudos que foram 
efectuados no que se refere à alegação de 
saúde incluindo, sempre que disponível, 
estudos independentes e revistos por pares 
que tenham sido efectuados e qualquer 
outro material disponível para demonstrar 
o cumprimento dos critérios previstos no 
presente regulamento;

(d) uma cópia de outros estudos científicos 
relevantes para a alegação de saúde;

(e) uma proposta de redacção, em todas as 
línguas comunitárias, da alegação de saúde 
para a qual se solicita autorização 
incluindo, se for o caso, condições 
específicas de utilização;
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(f) um resumo do processo.

3. As normas de execução do disposto no 
presente artigo, incluindo normas relativas 
à preparação e apresentação do pedido, 
deverão ser estabelecidas em conformidade 
com o procedimento referido no nº 2 do 
artigo 23º, após consulta da Autoridade.

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio.

Alteração 35
Artigo 15

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar 
da data de recepção de um pedido válido. 
Esse prazo deverá ser prorrogado sempre 
que a Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

Suprimido

2. A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num 
determinado prazo os dados que 
acompanham o pedido.
3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar:
(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;
(b) que a redacção da alegação de saúde 
está em conformidade com os critérios 
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estabelecidos no presente regulamento;
(c) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é compreensível e tem significado 
para o consumidor;
4. No caso de um parecer favorável à 
aprovação da alegação de saúde, o parecer 
deverá incluir os seguintes dados:
(a) nome e o endereço do requerente;
(b) a designação do alimento ou da 
categoria de alimentos acerca do qual 
deverá ser utilizada a alegação de saúde, 
bem como as suas características 
particulares;
(c) a redacção recomendada em todas as 
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;
(d) sempre que necessário, as condições de 
utilização do alimento e/ou uma declaração 
ou advertência adicionais que deverá 
acompanhar a alegação de saúde no rótulo 
e na publicidade.
5. A Autoridade deverá enviar o seu 
parecer à Comissão, aos Estados-Membros 
e ao requerente, incluindo um relatório 
descrevendo a sua avaliação da alegação de 
saúde e apresentando os motivos do seu 
parecer.
6. Em conformidade com o nº 1 do artigo 
38º do Regulamento (CE) nº 178/2002, a 
Autoridade deverá tornar público o seu 
parecer.
O público poderá apresentar comentários à 
Comissão num prazo de 30 dias a contar da 
data desta publicação.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio.
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Alteração 36
Artigo 15, nº 3, alínea a)

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada por dados científicos;

(a) que a redacção proposta da alegação de 
saúde é apoiada cientificamente;

Justificação

Mais do que dados científicos, os conhecimentos científicos podem ser suficientes para 
justificar a redacção proposta pela alegação de saúde.

Alteração 37
Artigo 15, nº 4, alínea c)

(c) a redacção recomendada em todas as
línguas comunitárias da alegação de saúde 
proposta;

(c) uma proposta de redacção recomendada 
nas línguas nas quais será feita a alegação 
de saúde proposta;

Justificação

A base científica e o significado de uma alegação podem e devem estar sujeitos a uma 
autorização prévia mas é muito importante permitir aos fabricantes um certo grau de 
flexibilidade na comunicação das mensagens relacionadas com o regime alimentar e a saúde 
destinadas ao consumidores. Não obstante, é conveniente que a Autoridade apresente uma 
proposta orientadora.

A obrigação de redigir a proposta em todas as línguas comunitárias afigura-se árdua e 
supérflua se a alegação não se destinar a ser utilizada em todas as línguas.

Alteração 38
Artigo 16

Artigo 16º Suprimido
Autorização pela Comunidade

1. A Comissão deverá, num prazo de três 
meses após a recepção do parecer da 
Autoridade, submeter ao Comité referido 
no nº 1 do artigo 23º, um projecto de 
decisão a adoptar em relação ao pedido, 
tendo em conta o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições relevantes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos com relevância para o assunto em 
consideração. Sempre que o projecto de 
decisão não esteja de acordo com o parecer 
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da Autoridade, a Comissão deverá fornecer 
uma explicação dos motivos para tais 
diferenças.
2. Qualquer decisão que preveja a 
concessão de autorização deverá incluir os 
dados mencionados no nº 4 do artigo 15º e 
o nome do detentor da autorização.
3. A decisão final sobre o pedido será 
adoptada nos termos do nº 2 do artigo 23º.
4. A Comissão informará imediatamente o 
requerente acerca da decisão adoptada e 
publicará os pormenores da mesma no 
Jornal Oficial da União Europeia.
5. A concessão da autorização não deverá 
diminuir a responsabilidade civil e criminal 
de nenhum operador do sector alimentar 
no que diz respeito ao alimento em causa.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio.

Alteração 39
Artigo 17

Artigo 17º Suprimido
Alteração, suspensão e revogação de 

autorizações
1. O titular da autorização pode, em 
conformidade com o procedimento fixado 
no artigo 14º, solicitar uma alteração à 
autorização existente.
2. A Autoridade, sob sua própria iniciativa 
ou no seguimento de um pedido de um 
Estado-Membro ou da Comissão, deverá 
emitir um parecer sobre se uma decisão 
relativa à utilização de uma alegação de 
saúde continua a cumprir as condições 
previstas no presente regulamento.
Deverá dar imediatamente conhecimento 
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do seu parecer à Comissão, ao detentor da 
autorização e aos Estados-Membros. Em 
conformidade com o nº 1 do artigo 38º do 
Regulamento (CE) nº 178/2002, a 
Autoridade deverá tornar público o seu 
parecer.
O público poderá apresentar comentários à 
Comissão num prazo de 30 dias após esta 
publicação
3. A Comissão deverá examinar o parecer 
da Autoridade, o mais rapidamente 
possível. Se necessário, a autorização 
deverá ser alterada, suspensa ou revogada, 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 16º.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas que dele decorrem.

Alteração 40
Artigo 18

Artigo 18º Suprimido
Registo comunitário

1. A Comissão deverá criar e manter um 
Registo comunitário de alegações 
nutricionais e de saúde feitas acerca dos 
alimentos, a seguir designado “o Registo”.
2. O Registo deverá incluir os seguintes 
elementos:
(a) as alegações nutricionais e as condições 
que se lhes aplicam, tal como estabelecidas 
no anexo;
(b) as alegações de saúde autorizadas e as 
condições que se lhes aplicam e que estão 
previstas no nº 2 do artigo 13, no nº 2 do 
artigo 17º, nos nºs 1 e 2 do artigo 19º, no nº 
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2 do artigo 21 e no nº 2 do artigo 22º;
(c) uma lista das alegações de saúde 
rejeitadas.
As alegações de saúde autorizadas com 
base em dados de propriedade industrial 
deverão ser colocadas num anexo separado 
do Registo com a seguinte informação:
(1) a data em que a Comissão autorizou a 
alegação de saúde e o nome do requerente 
original a quem foi concedida a 
autorização;
(2) facto de a Comissão ter autorizado a 
alegação de saúde com base em dados de 
propriedade industrial;
(3) o facto de a alegação de saúde ter uma 
utilização limitada, a menos que um outro 
requerente obtenha autorização para a 
alegação sem referência aos dados de 
propriedade industrial do requerente 
original.
3. O Registo estará à disposição do público 
em geral.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas que dele decorrem.

Alteração 41
Artigo 19

Artigo 19º Suprimido
Protecção de dados

1. Os dados científicos e outras 
informações constantes do processo do 
pedido de autorização, exigidos ao abrigo 
do disposto no nº 2 do artigo 14º, não 
poderão ser utilizados para benefício de 
outro requerente durante um período de 
sete anos a contar da data da autorização, a 
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menos que o requerente anterior tenha 
dado o seu acordo à utilização dos referidos 
dados e informações e sempre que:
(a) os dados científicos e outra informação 
tenham sido designados como de 
propriedade industrial pelo requerente 
anterior aquando do pedido original; e
(b) requerente anterior tenha direito de 
referência exclusivo aos dados de 
propriedade industrial na altura da 
apresentação do pedido original; e
(c) a alegação de saúde não pudesse ter 
sido aprovada sem a apresentação dos 
dados de propriedade industrial pelo 
candidato anterior.
2. Até ao final do período de sete anos 
mencionado no nº 1, nenhum outro 
requerente deverá ter direito a referir dados 
designados como de propriedade industrial 
por um requerente anterior, excepto e até a 
Comissão ter tomado uma decisão sobre se 
uma autorização poderá, ou poderia ter 
sido, concedida sem a apresentação dos 
dados designados como propriedade 
industrial pelo requerente anterior.

Justificação

Para a utilização de alegações de saúde na publicidade relativa aos alimentos, a proposta de 
regulamento prevê a execução, por parte da Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos, de um processo de autorização que se desenrola ao longo de vários meses. Esta 
proposta é burocrática, inexequível e mesmo inaceitável à luz da Estratégia de Lisboa. 
Consequentemente, cabe renunciar a um processo de exame prévio e às disposições 
administrativas que dele decorrem.

Alteração 42
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Direitos de propriedade intelectual

A apresentação de um pedido de alegação e 
o registo ou a publicação desta última não 
devem prejudicar eventuais direitos de 
propriedade intelectual de que o requerente 
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possa beneficiar relativamente à alegação 
ou a quaisquer dados científicos ou 
informações contidos no processo do 
pedido. Os referidos direitos são tratados 
em conformidade com o direito 
comunitário ou com quaisquer disposições 
nacionais que não se oponham ao direito 
comunitário.

Alteração 43
Artigo 22

Artigo 22º Suprimido
Medidas de salvaguarda

1. Sempre que um Estado-Membro 
disponha de bases sólidas para considerar 
que uma alegação não se encontra em 
conformidade com o presente regulamento, 
ou que a base científica prevista no artigo 
7º é insuficiente, esse Estado-Membro 
poderá suspender temporariamente a 
utilização dessa alegação no seu território.
Desse facto informará os restantes 
Estados-Membros e a Comissão e 
apresentará os motivos para a sua 
suspensão.
2. Será adoptada uma decisão, em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 23º, após, sempre que 
adequado, a emissão de um parecer da 
Autoridade.
A Comissão poderá dar início a este 
procedimento por sua própria iniciativa.
3. O Estado-Membro referido no nº 1 
poderá manter a suspensão até que lhe seja 
notificada a decisão mencionada no nº 2.

Justificação

Uma medida de "suspensão temporária" das alegações não conformes ao presente 
regulamento ou desprovidas de fundamento científico suficiente seria contrária ao artigo 28º 
do Tratado CE (princípio da livre circulação de mercadorias). É conveniente suprimir o 
artigo 22º, a fim de garantir a livre circulação de mercadorias no mercado único europeu.
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No caso de ser impossível suprimir este artigo, o direito dos Estados-Membros acima 
referido só faz sentido no caso das alegações referidas no nº 3 do artigo 12º, dado que as 
outras alegações são autorizadas pela AESA e, consequentemente, são conformes ao 
regulamento. Além disso, uma medida adoptada por um Estado-Membro só seria justificada 
no caso de uma alegação enganosa poder resultar num risco concreto para a saúde. Por 
isso, é conveniente modificar o artigo 22º tal como indicado na alteração 112.

Alteração 44
Artigo 24

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
podem exigir que o fabricante ou o 
responsável pela colocação no mercado de 
tais produtos no seu território informe a 
autoridade competente dessa 
comercialização, enviando-lhe um modelo 
do rótulo utilizado para esse produto.

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos que ostentam alegações 
nutricionais e de saúde, os Estados-Membros 
podem exigir que o fabricante ou o 
responsável pela colocação no mercado de 
tais produtos no seu território informe a 
autoridade competente dessa 
comercialização, enviando-lhe um modelo 
do rótulo utilizado para esse produto. A 
Autoridade exercerá um controlo sobre as 
campanhas publicitárias que incidem sobre 
os alimentos que ostentam alegações 
nutricionais ou de saúde a fim de garantir 
que, em conformidade com a Directiva 
2000/13/CE, o consumidor não é induzido 
em erro pelas informações fornecidas.

Justificação

As campanhas publicitárias/logótipos/recomendações relativas a certos produtos sustentados 
pelos desportistas influenciam consideravelmente a percepção das alegações nutricionais e 
de saúde pelos consumidores. Nos Estados Unidos, a validade das campanhas publicitárias 
que incidem sobre os produtos alimentares é controlada pela Federal Trade Commission. Um 
sistema comparável deveria ser executado ao nível europeu de forma a habilitar a AESA a 
exercer um controlo e a formular comentários nos casos concretos em que a publicidade 
induz o consumidor em erro ao invés de o informar.

Alteração 45
Artigo 25 bis (novo)

Artigo 25º bis
Medidas transitórias

As alegações que incidem sobre os 
alimentos adaptados a um esforço 
muscular intenso e que foram feitas em 
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conformidade com as disposições nacionais 
previamente à data de entrada em vigor 
estabelecida no artigo 26°, podem 
continuar a ser utilizadas até à adopção de 
uma directiva da Comissão relativa aos 
alimentos destinados a responder às 
necessidades que resultam de um esforço 
muscular intenso, especialmente para os 
desportistas, com base na Directiva 
89/398/CEE relativa aos géneros 
alimentícios destinados a uma alimentação 
especial.

Justificação

A Comissão Europeia trabalha actualmente na elaboração de uma directiva relativa aos 
alimentos destinados a um esforço muscular intenso no contexto da directiva relativa aos 
géneros alimentícios destinados a uma alimentação especial (Directiva 89/398/CE). Esta 
futura directiva especificará as exigências aplicáveis às alegações que incidem sobre os 
alimentos destinados aos desportistas. Essas alegações são muito específicas dos produtos 
utilizados pelos atletas e a directiva específica permitirá desde logo definir os critérios 
apropriados a reter. Devem pois ser previstas medidas transitórias no contexto do presente 
regulamento na expectativa da adopção da directiva específica pertinente.

Alteração 46
Artigo 26, parágrafo 2

É aplicável a partir de [primeiro dia do sexto 
mês após a data de publicação].

É aplicável a partir de [primeiro dia do 
décimo oitavo mês após a data de 
publicação].

Justificação

A fim de estabelecer um período razoável de adaptação às novas normas impostas pelo 
regulamento, é necessário prever um período de transição de 18 meses entre a publicação do 
regulamento e a sua aplicação. 

Alteração 47
Artigo 26, parágrafo 3

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados até 
[último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes da data de entrada em vigor 
do presente regulamento e que não 
cumpram o disposto no mesmo podem ser 
comercializados até [último dia do décimo 
oitavo mês após a data de entrada em vigor] 
ou até ao final do seu prazo de validade, 
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consoante o período que for mais longo.

Justificação

Em alguns casos, o período de transição proposto pode não ser suficiente, uma vez que a 
publicação das orientações da AESA, o procedimento de autorização (pelo menos 6 meses) e 
as modificações da rotulagem e da apresentação podem não ter ficado concluídos no prazo 
de onze meses previsto na actual proposta da Comissão.

Alteração 48
Artigo 26, nº 3 bis (novo)

3 bis. As alegações de saúde que não as 
visadas no artigo 12°, n° 1, utilizadas para 
os alimentos, categorias de alimentos ou 
compostos de géneros alimentícios, 
utilizadas em conformidade com a 
legislação vigente previamente à entrada 
em vigor do presente regulamento, podem 
continuar a ser utilizadas sob condição de 
apresentação de um pedido nos termos do 
artigo 14° nos doze meses seguintes à 
entrada em vigor do presente regulamento 
e antes de expirar um período de seis meses 
após a adopção de uma decisão definitiva, 
nos termos do artigo 16°. A estes 
requerimentos não são aplicáveis os prazos 
previstos no artigo 15°, n°s 1 e 2 e no artigo 
16°, n° 1.

Justificação

Impõem-se disposições transitórias adequadas. Quando o regulamento em análise entrar em 
vigor, seis meses após a data da sua publicação, os produtos devem ser rotulados em 
conformidade com o novo regulamento. Todavia serão necessários bem mais do que seis 
meses para a execução dos procedimentos previstos nos artigos 14° a 17° da proposta da 
Comissão.

Convém portanto, desde logo, permitir às empresas que continuem a comercializar os 
produtos actualmente no mercado até que seja tomada uma decisão final pela AESA e o 
Comité Permanente desde que a empresa em causa tenha introduzido um requerimento com 
vista à autorização da alegação em causa nos termos do procedimento de autorização.

Alteração 49
Artigo 26, parágrafo 3 bis (novo)
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As alegações de saúde referidas no nº 1 do 
artigo 12º podem ser feitas a partir da data 
de entrada em vigor prevista no nº 1 até à 
adopção das listas referidas no nº 2 do 
artigo 12º, sob a responsabilidade dos 
operadores comerciais, desde que sejam 
compatíveis com as disposições do presente 
regulamento e as disposições nacionais 
aplicáveis na matéria e sem prejuízo da 
adopção de medidas transitórias prevista no 
artigo 22º.

Justificação

O presente regulamento deverá permitir que as empresas continuem a comercializar os seus 
produtos que se encontram actualmente no mercado até que a AESA e o Comité Permanente 
tomem uma decisão final.

Alteração 50
Artigo 26, parágrafo 3 ter (novo)

As alegações de saúde diferentes das 
referidas no nº 1 do artigo 12º que sejam 
utilizadas em conformidade com as 
disposições existentes relativas a alimentos, 
categorias de alimentos ou componentes de 
alimentos no momento da entrada em vigor 
do presente regulamento podem continuar 
a ser feitas, desde que seja apresentado um 
pedido de autorização, nos termos do artigo 
14º, no prazo de doze meses após a data de 
entrada em vigor do presente regulamento 
durante um período não superior a seis 
meses após a adopção de uma decisão final, 
nos termos do artigo 16º.

Justificação

O presente regulamento deverá permitir que as empresas continuem a comercializar os seus 
produtos que já se encontram no mercado até que seja tomada uma decisão final por parte da 
AESA e do Comité Permanente, na condição de que essas empresas tenham apresentado um 
pedido de utilização da alegação em conformidade com o procedimento de autorização. Esta 
disposição transitória revestir-se-ia de interesse para todas as partes envolvidas, inclusive 
para as autoridades responsáveis pelo procedimento de autorização.
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Alteração 51
Anexo, ponto 7 bis (novo), antes do ponto "SEM GORDURA SATURADA"

TEOR LÍQUIDO DE HIDRATOS DE 
CARBONO

Trata-se de um número líquido obtido 
através da subtracção ao teor total em 
hidratos de carbono, dos hidratos de 
carbono que têm um impacto muito fraco 
sobre a glicemia; o teor líquido em hidratos 
de carbono é igual ao teor total em hidratos 
de carbono menos a glicerina e menos os 
ácidos orgânicos. Os álcoois do açúcar não 
são subtraídos porque podem afectar a taxa 
de glicemia em função do método de 
transformação e de elaboração dos 
alimentos.

Justificação

Está provado que os regimes baseados no teor líquido de hidratos de carbono podem 
contribuir para a perda de peso. As alegações relativas ao teor líquido de hidratos de 
carbono respondem portanto a uma exigência crescente por parte dos consumidores quanto a 
informações sobre o teor do líquido em hidratos de carbono dos alimentos.

Alteração 52
Anexo, ponto 7 ter (novo), antes do ponto "SEM GORDURA SATURADA"

BAIXO TEOR DE HIDRATOS DE 
CARBONO

Uma alegação segundo a qual um produto 
possui um baixo teor em hidratos de 
carbono ou outra alegação susceptível de 
ter o mesmo sentido para o consumidor só 
pode ser feita se o produto não contiver 
mais de 5 g de teor líquido em hidratos de 
carbono por porção do produto, tendo em 
conta o facto de o teor líquido em hidratos 
de carbono ser um número líquido igual ao 
teor total em hidratos de carbono menos a 
glicerina menos os ácidos orgânicos. Os 
álcoois do açúcar não são subtraídos 
porque podem afectar a taxa de glicemia 
em função do método de transformação e 
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de elaboração dos alimentos.

Justificação

Está provado que os regimes baseados no teor líquido de hidratos de carbono podem 
contribuir para a perda de peso. As alegações relativas ao teor líquido de hidratos de 
carbono respondem portanto a uma exigência crescente por parte dos consumidores quanto a 
informações sobre o teor do líquido em hidratos de carbono dos alimentos.

Alteração 53
Anexo, ponto 7 quater (novo), antes do ponto "SEM GORDURA SATURADA"

TEOR REDUZIDO EM HIDRATOS DE 
CARBONO

Uma alegação segundo a qual um produto 
possui um baixo reduzido em hidratos de 
carbono ou outra alegação susceptível de 
ter o mesmo sentido para o consumidor só 
pode ser feita se o produto não contiver 
mais de 10 g de teor líquido em hidratos de 
carbono por porção do produto, tendo em 
conta o facto de o teor líquido em hidratos 
de carbono ser um número líquido igual ao 
teor total em hidratos de carbono menos a 
glicerina e menos os ácidos orgânicos. Os 
álcoois do açúcar não são subtraídos 
porque podem afectar a taxa de glicemia 
em função do método de transformação e 
de elaboração dos alimentos.

Justificação

Está provado que os regimes baseados no teor líquido de hidratos de carbono podem 
contribuir para a perda de peso. As alegações relativas ao teor líquido de hidratos de 
carbono respondem portanto a uma exigência crescente por parte dos consumidores quanto a 
informações sobre o teor do líquido em hidratos de carbono dos alimentos.

Alteração 54
Anexo, ponto 18

FONTE NATURAL DE VITAMINAS E/OU 
DE SAIS MINERAIS

FONTE DE VITAMINAS E/OU DE SAIS 
MINERAIS

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte natural de vitaminas e/ou de sais 
minerais, e qualquer alegação que possa ter 

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de vitaminas e/ou de sais minerais, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
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o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha pelo menos 15% da dose diária 
recomendada, especificada no anexo da 
Directiva 90/496/CEE do Conselho, por 
100 g ou por 100 ml.

significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
pelo menos 15% dos valores nutricionais 
recomendados (VNR) por 100 g (sólidos) e 
7,5% dos VNR por 100 ml (líquidos), ou 5% 
dos VNR por 100 kcal (12% dos VNR por 
1MJ) ou 15% dos VNR por porção.

Nos casos em que os alimentos são 
naturalmente fonte de vitaminas e/ou de 
sais minerais, podem ser utilizados na 
alegação os termos "naturalmente" ou 
"natural".

Justificação

As condições de utilização da alegação "fonte de" vitaminas ou sais minerais deveriam 
alinhar-se pelas condições estabelecidas no Codex Alimentarius, isto é, recorrer a diferentes 
limiares, estabelecendo uma distinção entre os produtos sólidos e os produtos líquidos. 
Ademais, a referência aos limiares propostos pela Comissão pode prejudicar fortemente os 
produtos lácteos, cujo importante teor em cálcio é já bem conhecido.

Alteração 55
Anexo, ponto 24 bis (novo)

FONTE DE AMIDO
Uma alegação de que um alimento é fonte 
de amido, ou qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha pelo menos 
15 g de amido por 100 g.

Justificação

Determinados consumidores procuram, por necessidades de saúde, produtos que contenham 
amido, pelo que convém poder assinalá-los, no respeito dos dados do Codex Alimentarius.

Alteração 56
Anexo, ponto 24 ter (novo)

FONTE DE HIDRATOS DE CARBONO 
COMPLEXOS

Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de hidratos de carbono complexos, e 
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qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
pelo menos 25 g de hidratos de carbono 
complexos por 100 g.

Justificação

Os hidratos de carbono complexos são compostos por longas cadeias de açúcares simples, 
encontrando-se no seu estado natural em cereais, frutos, legumes (feijões e ervilhas) e outros 
vegetais. Os hidratos de carbono complexos incluem todos os tipos de hidratos de carbono 
digeríveis, excluindo os mono e dissacáridos.

A energia de um alimento provém fundamentalmente dos seguintes nutrientes: proteínas, 
hidratos de carbono e gorduras.

As recomendações alimentares de diferentes países europeus indicam a seguinte ingestão dos 
três nutrientes acima mencionados:

- não mais de 30-35% da energia deve provir das gorduras;

- entre 10-15% da energia deve provir das proteínas;

- não menos de 50% da energia deve provir dos hidratos de carbono (de preferência, sob a 
forma de hidratos de carbono complexos).

Por conseguinte, é importante informar os consumidores sobre os alimentos que são fonte de 
hidratos de carbono ou têm um elevado teor dos mesmos, para que possam optar por regimes 
alimentares mais saudáveis.

Alteração 57
Anexo, ponto 24 quater (novo)

ELEVADO TEOR EM AMIDO
Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de amido, ou qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha pelo menos 
30 g de amido por 100 g.

Justificação

Dado que determinados consumidores procuram, por necessidades de saúde, produtos que 
contenham amido, convém poder assinalá-los, no respeito dos dados do Codex Alimentarius.



PE 349.832v02-00 42/42 AD\553163PT.doc

PT

PROCESSO

Título Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo a alegações nutricionais e de saúde nos 
alimentos

Referências COM(2003)0424 – C6–0329/2003 – 2003/0165(COD)
Comissão competente quanto ao 
fundo 

ENVI

Comissão encarregada de emitir 
parecer

Data de comunicação em sessão

ITRE

16.9.2004
Cooperação reforçada Não
Relatora de parecer

Data de designação
Angelika Niebler
30.8.2004

Exame em comissão 7.10.2004 22.11.2004 17.3.2005
Data de aprovação das alterações 17.3.2005
Resultado da votação final A favor:

Contra:
Abstenções:

24
21
0

Deputados presentes no momento da 
votação final

Richard James Ashworth, Ivo Belet, Jan Březina, Jerzy Buzek, 
Joan Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo 
Chatzimarkakis, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, 
András Gyürk, Fiona Hall, Rebecca Harms, Pia Elda Locatelli, 
Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Pier Antonio Panzeri, 
Vincent Peillon, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, 
Paul Rübig, Andres Tarand, Britta Thomsen, Catherine 
Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo 
Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto

Suplentes presentes no momento da 
votação final

Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Dorette Corbey, Avril 
Doyle, Jan Christian Ehler, Satu Hassi, Wolf Klinz, Peter 
Liese, Toine Manders, Lambert van Nistelrooij, Francisca 
Pleguezuelos Aguilar, Vittorio Prodi, John Purvis, Peter 
Skinner

Suplentes (nº 2 do art. 178º) presentes 
no momento da votação final


	553163pt.doc

